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Oppimisympäristön tunnistaminen/katselmus
Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus
Äijälän Talo sijaitsee Jyväskylän Väinölässä, noin 5 km:n päässä keskustasta. 1800 -luvulla rakennettu
päärakennuksen, Vanha-Äijälän, sisätilat on kunnostettu nykyaikaiseksi ja viihtyisiksi säilyttäen talon
historiallisen tunnelman. Pihapiiriin kuuluvat myös talli- ja aittarakennus sekä sauna. Äijälän Talolla on
myös oma puutarha, joka toimi vuoteen 1981 saakka Keskimaan kauppapuutarhana. Vuonna 1980
perustettiin Äijälän vammaisten tuki ry edistämään vammaisten henkilöiden sopeutumista ympäröivään
yhteiskuntaan ja talo on toiminut sekä perhekotina että palveluasumisen paikkana. Nykyään Äijälän Talon
toiminta koostuu pääsääntöisesti työ- ja päivätoiminnasta erilaisille asiakkaille.
Äijälän Talolle kokoontuu päivittäin erilaisia ihmisiä tukien toinen toistaan. Toiminta-ajatuksenamme on,
että Äijälän Talo on kodinomainen, idyllinen paikka, jossa on mahdollisuus oppia niin työelämässä kuin
kotonakin tarvittavia taitoja. Äijälässä tarjotaan ohjausta työhön ja jatkosuunnitelmiin, kannustetaan
sosiaaliseen kanssakäymiseen, erilaisuuden hyväksymiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen.
Tapahtumien ja toiminnan kautta vahvistetaan yhteisöllisyyden tunnetta niin Äijälän Talolla kuin koko
Väinölän alueen asukkaiden kesken. Yhteisöllisyyden vaaliminen onkin Äijälän Talon yksi keskeinen
peruslähtökohta ja sen toteuttamiseen on hyvät edellytykset.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön
työtehtävissä
Käytännön työtehtävät toteutetaan suunnitelmallisesti huomioiden jokaisen yksilölliset tavoitteet,
työturvallisuus ja työelämän pelisäännöt. Äijälän Talolla työskennellään työvalmentajan sekä muiden talon
henkilökuntaan kuuluvien ohjauksen alaisena puutarhalla.
Puutarha jakaantuu avomaankasvituotantoon, marja- ja hedelmäviljelyyn, kasvihuoneviljelyyn, yrttiviljelyyn
ja viheralueisiin. Puutarhan tuotteita kauppakunnostetaan, myydään ja markkinoidaan yksityisasiakkaille ja
lähiruokapiireille. Viheraluiden kunnossapitotyö sisältää kulkuväylien, nurmikoiden ja istutusten hoitoa.
Puutarhalla tehdään myös pienimuotoisia viherrakennustöitä.
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Toiminnan erityispiirteitä
Äijälän Talolle kokoontuu päivittäin erilaisia ihmisiä tukien toinen toistaan, vauvasta vaariin.
Meille on hyvät julkiset kulkuyhteydet, ilmainen pysäköinti sekä mahdollisuus lounasruokailuun.
Arkipäivisin kokoonnumme klo 10 ”kymppikahville”, jonka Äijälän Talo tarjoaa.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät
Tilat:
Vanha hirsirakenteinen rakennus, jossa työ- ja asuinhuoneita, tupakeittiö sekä wc- ja pesutilat. Perinteikäs
maalaistalon pihapiiri sekä noin hehtaarin kokoinen puutarha. Kaikki työ- ja päivätoimintamme tapahtuu
oikeissa arjen tilanteissa talon tiloissa.
Puutarha, joka toimii kuntouttavan työtoiminnan paikkana sekä Äijälän Talon asukkaiden ja asiakkaiden
virkistyspaikkana. Puutarha on osittain esteetön. Tuotamme lähiruokaa sekä Äijälän Talon omaan keittiöön,
että yksityisasiakkaille. Green Care on vahvasti mukana toiminnassamme.

Laitteet:
Puutarhalla viheralueiden hoitotöihin tarvittavat ruohonleikkuri, siimaleikkuri, moottorisaha, pensassaha,
oksasilppuri sekä pientyökalut.
Palvelut:
-kuntouttava työtoimintaa
-työ- ja päivätoiminta tukea tarvitseville
-juhla- ja tilavuokraus
-pienimuotoinen ruokapalvelu
-lyhyt- ja pitkäaikainen asumispalvelu
-puutarhan sekä työ- ja päivätoiminnan tuotteiden myynti
Menetelmät:
Työ- ja päivätoimintaa toteutetaan ryhmäohjauksessa huomioiden kuitenkin jokaisen asiakkaan yksilölliset
tavoitteet sekä toimintarajoitteet. Pyrimme tarjoamaan mielekkään ja tarkoituksenmukaisen työn kautta
jokaiselle onnistumisen kokemuksia sekä kannustamme sosiaalisiin kanssakäymisiin.

Henkilöstöresurssit
Toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Reuter
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja/puutarhuri Anita Veiste (tradenomi YAMK, puutarhuri,
hyvinvointivalmentaja)
Ohjaaja Riikka Nikola (sosionomi AMK, artenomi AMK, hevosavusteisen sosiaalipedagogiikan opintoja)
Ruokapalveluvastaava Salme Suominen (restonomi AMK)
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Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)
1-30

Referenssit
Kotisivut
www.aijalantalo.fi

Oppimisympäristön tunnistaja
Susanna Uusitalo ja Kaisa Peuha, PAIKKO

Päivitetty
11.3.2020
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Puutarha-alan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat
Työpaikan toimintaympäristöissä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Ammatilliset tutkinnon osat
Pakolliset tutkinnon osat
☒
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☐

Työskentely puutarha-alalla
Yrittäminen puutarha-alalla
Puutarhatuotannon osaamisala
Puutarhakasvien tuottaminen
Viheralan osaamisala
Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen
Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
Asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukka- tai puutarhakaupassa

Valinnaiset tutkinnon osat
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

Taimitarhakasvien tuottaminen
Kasviryhmän tuottaminen
Henkilö voi valita tutkinnon osan useamman kerran kohdennettuna eri kasviryhmiin.
Viljelyteknologian hyödyntäminen
Hautausmaiden viheralueista huolehtiminen
Erityisviheralueiden ylläpitäminen
Henkilö voi valita tutkinnon osan useamman kerran kohdennettuna eri erityisalueisiin.
Viheralueiden kivitöiden tekeminen
Viheralueiden puutöiden tekeminen
Viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen
Viherrakentamisen kasvien käyttäminen pihasuunnittelussa
Puuvartisten kasvien hoitaminen
Kukkasidontatöiden tekeminen
Kukkasidontatyökokonaisuuksien tekeminen
Tilojen tai tapahtumien koristelu ja näyttelytoiminta
Somistaminen, tekstaaminen ja piirtäminen
Vihersisustuskasvien istutus- ja huoltotyöt
Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä
Yritystoiminnan suunnittelu
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
Yrityksessä toimiminen
Huippuosaajana toimiminen
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Puutarha-alan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat
Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Työskentely puutarha-alalla
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☐
☒
☒
☐
☒

tunnistaa alan töissä puutarhakasveja (liite)

☒
☒
☒
☐

huolehtia työtehtäviinsä kuuluvasta jätehuollosta

☐
☐
☒
☒
☒

työturvallisuuskortin suorittamiseen vaadittavat valmiudet

lisätä ja istuttaa puutarhakasveja
hoitaa tavanomaisia puutarhakasveja
toimia asiakaspalvelutilanteessa puutarha-alan eri tehtävissä

käyttää päivittäisissä ja kausittaisissa puutarhatöissä koneita, laitteita ja työkaluja kuten traktoria,
jyrsintä, ruohon- ja siimaleikkuria sekä pientyövälineitä
tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat
ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden sekä lainsäädännön

henkilölla tai tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen
tutkinto
omaa tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot
ylläpitää työkykyä
käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia
edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Arviointi
1. Työprosessin hallinta
Oman työn suunnitteleminen ja töiden tekeminen puutarhaalalla

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐

suunnittelee omaa työtään tutuissa työtilanteissa, tarvitsee ohjausta uusissa työtilanteissa
toimii tutuissa työtehtävissä ja työn lopputulos on hyväksyttävissä
tekee yksittäisiä työtehtäviä ja siirtyy ohjeiden mukaan työvaiheesta toiseen
osaa omatoimisesti hakea apua
noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita sekä neuvottelee poikkeamista
käyttää työhön tarkoitettuja suojavarusteita

henkilölla tai tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen
tutkinto

☒

suhtautuu myönteisesti turvalliseen toimintaan puutarha-alalla sekä välttää riskejä
työskentelyssään

☒

arvioi oman työnsä onnistumista
Kestävällä tavalla toimiminen puutarhatöissä

☒

lajittelee ja kierrättää kemikaaleja, muovia ja orgaanisia jätteitä sekä käyttää ympäristöystävällisiä
materiaaleja ja työmenetelmiä ajoittain ohjattuna.
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2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta
Traktorin, jyrsimen, ruohon- ja siimaleikkurin ja työkalujen turvallinen käyttäminen

☒

tarkistaa käyttökuntoisuuden ja käyttää ajoittaisen ohjauksen jälkeen koneita, laitteita ja työkaluja
toistuvissa työtilanteissa
Lisäys- ja hoitotöiden tekeminen

☒

kylvää ja istuttaa puutarhakasveja, tekee kasvien hoitotöitä toistuvissa työtilanteissa, huomioi
laadun ja varastoi tuotteet ympäristöä kuormittamatta ajoittain ohjattuna tai ryhmän mukana
Asiakkaiden palveleminen puutarha-alan eri tehtävissä

☐
☐
☐

alkuohjauksen saatuaan palvelee asiakkaita ystävällisesti
tarvitsee ajoittaista ohjausta kassakoneen käytössä tutussa työympäristössä

alkuohjauksen saatuaan myy ja pakkaa tuotteen
Kestävällä tavalla toimiminen

☒

työskentelee luontoa kunnioittaen sekä huolehtii työtehtäväänsä liittyvien jätteiden
tarkoituksenmukaisesta jatkokäsittelystä ajoittain ohjattuna.
3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
Puutarha-alan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden
noudattaminen

☒

ottaa huomioon velvollisuutensa työturvallisuudesta ja noudattaa puutarha-alan tärkeimpiä
työturvallisuusmääräyksiä
Puutarhakasvien tunnistaminen ja nimeäminen tieteellisin nimin

☐

tunnistaa keskeisimmät puutarhakasvit ja osaa niiden tieteelliset kasvisuvut
Ilmastollisten kasvutekijöiden, kasvifysiologian ja kasvibiologian huomioon ottaminen puutarhakasvien
hoitotöissä

☒

selvittää yleisimmät ilmastolliset kasvutekijät ja kasvien kehitysvaiheet sekä soveltaa alkuohjauksen
jälkeen kasvibiologian tietoja puutarhakasvien hoitotöissä ja varastoinnissa

☒

vertaa ajoittain ohjattuna kasvualustojen soveltuvuutta puutarhakasveille ja arvioi ohjattuna
happamuuden ja ravinteiden merkitystä kasvien kasvuun

☒

alkuohjauksen jälkeen havainnoi ja tunnistaa tavallisimmat kasvintuhoojat sekä rikkakasvit.
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu

☒
☒

suoriutuu tiedonhankinnassa ajoittain ohjattuna

korjaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

☒

toimii annettujen ohjeiden mukaan ja hänellä on työturvallisuuskortin suorittamiseen vaadittavat
valmiudet

☒
☐
☒
☒

siistii jälkensä työtehtävän jälkeen
välttää tapaturmavaaroja ja käyttää EA1 tason ensiaputaitoja
hakee tukea muilta työyhteisön jäseniltä ja antaa tukea tarvittaessa
huomaa koneiden, laitteiden ja välineiden rikkoutumisen ja ilmoittaa vastuuhenkilölle

Puutarhakasvien tuottaminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa
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☐
☒
☒
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☒
☒

tunnistaa puutarhatuotannon kasveja
laatia kasvikohtaisia tuotantosuunnitelmia valitun tuotantotavan mukaisesti
viljellä yleisimpiä puutarhakasveja kasvihuoneessa ja avomaalla valitun tuotantotavan mukaisesti
valita eri tilanteisiin sopivat kasvinsuojelumenetelmät
ottaa työssään huomioon toiminnan laadulle asetetut vaatimukset ja vastuullisuuden
tehdä yleisimpien puutarhakasvien sadonkorjuu- ja jatkokäsittelytöitä
käyttää yleisimpiä puutarhatuotannon työvälineitä, koneita ja laitteita
seurata alan kehitystä
palvella asiakkaita
arvioida tuotannon kannattavuutta
ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Arviointi
1. Työprosessin hallinta
Puutarhakasvien tuotannon suunnitteleminen

☒ laatii ohjatusti tuotantosuunnitelman valitulle kasville tuotantotavan mukaisesti
Viljelytöiden toteuttaminen
☒

toteuttaa ajoittain ohjattuna tuotantosuunnitelmaa ja työskentelee tavallisimmissa viljelytöissä
tuotantotavan mukaisesti

☒

tunnistaa asiantuntijan avulla työtehtävissään taloudellisuuteen ja tuottavuuteen vaikuttavia
tekijöitä

☒

arvioi työnsä onnistumista.
Viljelykasvien tuottaminen kestävällä tavalla

☒

tunnistaa asiantuntijan avulla yksittäisissä työtehtävissä vaiheita, joilla voidaan vaikuttaa
viljelykasvien tuottamiseen ekologisesti

☒

lajittelee ja kierrättää ohjeiden mukaan syntyviä orgaanisia jätteitä, kemikaaleja, muovia ja
pakkausmateriaaleja sekä ottaa huomioon valinnoissaan materiaalien, välineiden ja menetelmien
ympäristöystävällisyyden

☒

noudattaa ohjeiden mukaan viljelykasvien ravinnesuosituksia.
2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta
Viljelysuunnitelman laatiminen

☒ laatii ajoittain ohjattuna viljelysuunnitelman tuotantotavan mukaisesti
Kasvualustan viljelykunnon arvioiminen ja ylläpitäminen
☐
☒
☒

ottaa näytteet alkuohjauksen jälkeen viljavuusanalyysiä varten

☐
☒

tekee alkuohjauksen jälkeen tarvittavat viljelymuistiinpanot

arvioi ja tulkitsee ohjattuna tai ryhmän mukana kasvualustan viljelykuntoa

tekee ajoittain ohjattuna tarvittavat kasvualustan viljelykuntoa ylläpitävät toimenpiteet
Lisäys-, istutus- ja hoito-, sadonkorjuu-, varastointi ja jatkokäsittelytöiden sekä viljelymuistiinpanojen
tekeminen
tekee alkuohjauksen jälkeen lisäys-, istutus- ja hoitotöitä yleisimpiä materiaaleja ja välineitä
käyttäen tuotantotavan mukaisesti
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☐
☒

tekee ajoittain ohjattuna kasvinsuojelutöitä

tekee alkuohjauksen jälkeen kasvikohtaisia sadonkorjuu-, kauppakunnostus-, pakkaus- ja
varastointitöitä voimassa olevia määräyksiä ja hygieniaa noudattaen

☒

huolehtii alkuohjauksen jälkeen työkohteiden viimeistelystä ja työvälineiden ja koneiden
puhdistamisesta päivittäin sekä varastotilojen siisteydestä
Viljelykoneiden ja laitteiden käyttäminen

☐
☐

osaa ajaa traktoria (T-kortti) turvallisesti

☐
☐

työskentelee vastuuntuntoisesti yrityksen tavoitteiden mukaisesti

käyttää ja huoltaa ajoittain ohjattuna kasvinviljelykoneita ja - laitteita turvallisesti
Asiakkaiden palveleminen
selviytyy auttavasti myös toisella kotimaisella kielellä tai jollakin muulla kielellä oman alan
yksinkertaisissa viestintätilanteissa.
3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
Kasvien tunnistaminen ja viljelytiedon hankkiminen

☐

tunnistaa yleisimmät viljelykasvit ja nimeää ne joko suomalaisella tai tieteellisellä nimellä sekä etsii
lisätietoja niistä

☐

etsii lisätietoja alkuohjauksen jälkeen tuotantomenetelmistä, kauppakunnostamisesta ja
jatkojalostamisesta
Kasvinsuojelutarpeen tunnistaminen

☐

tunnistaa yleisimpiä rikkakasveja, kasvitauteja ja tuholaisia sekä tietää erilaisia torjuntamenetelmiä
Viljelykasvin tuottaminen

☒

ottaa työskentelyssään huomioon viljelykasvin viljelyominaisuudet ja valitsee ohjauksen jälkeen
soveltuvan viljelytekniikan

☒

soveltaa ohjauksen jälkeen kasvibiologian ja -fysiologian tietoja kasvun säätämisessä eri
viljelyvaiheissa ja varastoinnissa tunnistaen ilmastolliset tekijät

☒
☐

valitsee ohjauksen jälkeen viljelykasville soveltuvan kasvualustan kasvihuoneessa tai avomaalla

käyttää ohjauksen jälkeen viljavuustutkimuksen tietoja kasvualustan kalkituksessa ja lannoituksessa
Viljelyn kannattavuuden arvioiminen

☐

laskee tuotannon kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä asiantuntijan avulla
Laatu- ja ympäristöjärjestelmien noudattaminen

☐

noudattaa sääntöjä ja vaatimuksia ohjeiden mukaan.
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu

☒
☒

tunnistaa uuteen tilanteeseen liittyvän ongelman

☒
☒
☒
☒
☒

tunnistaa työssään tietopohjaan perustuvia ratkaisuja

selviytyy tutuista tilanteista työtehtävissään
Vuorovaikutus ja yhteistyö
toimii työyhteisön sääntöjen mukaan
toimii työyhteisön jäsenenä tutuissa vuorovaikutustilanteissa
pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja pyytää tarvittaessa apua

arvioi toimintaansa
Ammattietiikka
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☒

toimii rehellisesti, vastuuntuntoisesti ja sovittujen käytänteiden mukaisesti tehdessään annettuja
työtehtäviä
Terveys, turvallisuus ja toimintakyvyn edistäminen

☒

noudattaa ohjauksen jälkeen työturvallisuusohjeita ja käyttää työkohtaisia suojavarusteita.

Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒
☒
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☒
☒

tunnistaa viheralan kasveja ja niiden kasvupaikkavaatimuksia
suunnitella oman työnsä ohjeet, suunnitelmat ja sääolosuhteet huomioon ottaen
tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
tehdä viherrakentamiseen liittyviä mittauksia perusmittavälineillä
tehdä maanrakennustöitä ja toimia töiden ohjaajana sekä asentaa maanalaisia rakenteita
rakentaa erilaisia päällysteitä
rakentaa kasvillisuusalueita ja antaa kasvien tarvitseman alkuhoidon
laatia rakennettujen viheralueiden ylläpitosuunnitelmia
ylläpitää rakennettuja viheralueita
käyttää ja huoltaa yleisimpiä viheralan koneita ja laitteita
toimia muuttuvissa olosuhteissa
seurata alan kehitystä
palvella asiakkaita
verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa
ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
tulityökortin suorittamiseen vaadittavat valmiudet
käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä
noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.

Arviointi
1. Työprosessin hallinta
Viheralueiden rakentamis- ja ylläpitotöiden suunnitteleminen ja toteuttaminen

☒
☒

laatii työsuunnitelman ajoittain ohjattuna tai yhdessä ryhmän kanssa

toteuttaa ajoittain ohjattuna tai ryhmän mukana tavallisimmat viherrakentamis- ja ylläpitotyöt
työsuunnitelman mukaisesti turvallisesti
Työn tuloksellisuuden arvioiminen

☒

arvioi työnsä onnistumista
Kestävällä tavalla toimiminen viheralueiden rakentamisessa ja ylläpitotöissä

☒

tunnistaa asiantuntijan avulla yksittäisissä työtehtävissä vaiheita, joilla voidaan vaikuttaa
viheralueiden rakentamiseen ja ylläpitoon kestävällä tavalla

☐
☐

tunnistaa ajoittain ohjattuna ympäristönäkökohdat polttoaineen valinnassa
kiinnittää huomiota energiatehokkaaseen koneen ajotapaan
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☒

lajittelee, kompostoi ja kierrättää ohjeiden mukaan syntyviä jätteitä sekä ottaa huomioon
valinnoissaan materiaalien, koneiden, välineiden ja menetelmien ympäristöystävällisyyden.
2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta
Materiaali- ja työmenekin laskeminen

☐

arvioi asiantuntijan avustuksella maalajien maanrakennusominaisuudet ja tekee
massojenvaihtolaskelmat
Tiedon hakeminen

☒ hakee ongelmatilanteissa tiedot osoitetusta tietolähteestä
Mittaustöiden tekeminen
☒

tekee ammattihenkilön avustamana mittaustöiden eri työvaiheita
Maarakennustöiden tekeminen

☐
☐

tekee ammattihenkilön avustamana maarakennustöiden eri työvaiheita

avustaa putkien ja maakaapelien asennuksessa
Päällysteiden rakentaminen

☐ tekee ajoittain ohjattuna tai ryhmän mukana päällystetöiden eri työvaiheita
Kasvualusta- ja istutustöiden tekeminen
☐
☒
☐
☒

ottaa näytteet alkuohjauksen jälkeen viljavuusanalyysiä varten

☐
☐

laatii ajoittain ohjattuna tai ryhmän jäsenenä viheralueen ylläpitosuunnitelman

☒
☒

tekee ajoittain ohjattuna tai ryhmän jäsenenä ylläpitotöiden eri työvaiheita

☐
☐

työskentelee vastuuntuntoisesti yrityksen tavoitteiden mukaisesti

☐
☐

osaa ajaa traktoria (T-kortti) turvallisesti

tekee ajoittain ohjattuna tai ryhmän jäsenenä kasvualustatöiden eri työvaiheita
tekee ajoittain ohjattuna taimien vastaanottotarkastuksia

tekee ajoittain ohjattuna tai ryhmän jäsenenä istutustöiden eri työvaiheita
Ylläpitosuunnitelman laatiminen
laatii ajoittain ohjattuna tai ryhmän jäsenenä viheralueen ylläpidon kustannuslaskelman
Ylläpitotöiden tekeminen
arvioi omaa työtään työvaiheittain
Asiakkaiden palveleminen
selviytyy auttavasti myös toisella kotimaisella kielellä tai jollakin muulla kielellä oman alan
yksinkertaisissa viestintätilanteissa
Koneiden ja laitteiden käyttäminen
käyttää alkuohjauksen jälkeen koneita tutuissa työtilanteissa
Viimeistelytöiden tekeminen

☒

tekee ajoittain ohjattuna työkohteen järjestely- ja viimeistelytöitä.
3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
Kasvien tunnistaminen

☐
☐

tunnistaa viheralan yleisimmät kasvit ja nimeää ne joko suomalaisella tai tieteellisellä nimellä

selvittää tunnistettavien kasvien tavanomaisia kasvupaikkavaatimuksia
Maalajien tunnistaminen ja viljavuusominaisuuksien tunteminen

☐

tunnistaa yleisimmät maalajit ja ajoittain ohjattuna hyödyntää niiden geoteknisiä ja
viljavuusominaisuuksia viherrakentamisessa ja ylläpidossa
Kasvualustan valmistaminen
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☐
☐

valitsee valmiita kasvualustoja niiden ominaisuuksien perusteella

soveltaa ajoittain ohjattuna tietoa kantavien kasvualustojen rakentamisesta
Materiaalien käyttäminen

☐

tunnistaa yleisimmät materiaalit ja ajoittain ohjausta saaden hyödyntää niiden ominaisuuksia
viherrakentamisessa ja ylläpidossa
Suunnitelmien tulkinta

☐

tulkitsee tuttuihin työtilanteisiin liittyviä suunnitelmia ryhmän mukana
Työselitysten tuntemus

☐

tutustuu töihin liittyviin työselityksiin asiantuntijan avulla
Viheralueiden jätehuolto

☒

lajittelee ja kierrättää jätteet ajoittain ohjattuna.
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmaratkaisu

☒
☒

selviytyy tutuista tilanteista työtehtävissään

☒
☒

toimii työyhteisön jäsenenä tutuissa vuorovaikutustilanteissa

tunnistaa työssään tietopohjaan perustuvia ratkaisuja
Vuorovaikutus ja yhteistyö
toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja pyytää tarvittaessa apua
Ammattietiikka

☒

toimii rehellisesti ja vastuuntuntoisesti tehdessään annettuja työtehtäviä
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

☒

noudattaa ohjauksen jälkeen työturvallisuusohjeita ja omaa tulityökortin suorittamiseen vaadittavat
valmiudet.

Kasviryhmän tuottaminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒
☒
☒

suunnitella valitun kasviryhmän tuotantoprosessit valittua tuotantotapaa noudattaen

☒
☒
☒
☒
☒
☒

huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita, laitteita ja työvälineitä

suunnitella työnsä

tehdä kasviryhmäkohtaisia viljely-, sadonkorjuu-, varastointi-, kauppakunnostus- tai
jatkojalostustöitä
tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään
seurata alan kehitystä
ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä
edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Arviointi
1. Työprosessin hallinta
Valitun kasviryhmän viljelyn suunnitteleminen
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☒

suunnittelee ja arvioi viljelyä tuotantotavan mukaisesti tutuissa tilanteissa ajoittain ohjattuna tai
ryhmän mukana
Valitun kasviryhmän tuottaminen tai jatkojalostaminen

☒
☒
☒
☒

toteuttaa tuotantosuunnitelmaa tuotantotavan mukaisesti tutussa työympäristössä

☒
☒
☒

käyttää alkuohjauksen jälkeen ekologisesti kestäviä materiaaleja, tuotteita, välineitä ja menetelmiä

työskentelee jatkojalostusprosesseissa asiantuntijan avustuksella ja noudattaa hygieniaohjeita
työskentelee tavallisimmissa työtehtävissä

arvioi työnsä onnistumista
Valitun kasviryhmän tuottaminen kestävän kehityksen mukaisesti (esim. tasapainoinen lannoitus;
lajikkeen valinta, kestävyys ja monimuotoisuus; viljelymenetelmät, torjunta-aineiden käyttömäärää
vähentävät toimenpiteet ja koneiden yhteiskäyttö)
noudattaa ohjeiden mukaan viljelykasvien ravinnesuosituksia

lajittelee ja kierrättää ohjeiden mukaan mm. orgaanisia jätteitä, kemikaaleja, muovia ja
pakkausmateriaaleja.
2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta
Valitun kasviryhmän viljelysuunnitelman laatiminen

☒

laatii ohjattuna tai asiantuntijan avulla viljelysuunnitelman tuotantotavan mukaisesti
Kasvualustan viljelykunnon arvioiminen ja ylläpitäminen

☐
☒
☒

ottaa näytteet alkuohjauksen jälkeen viljavuusanalyysiä varten
arvioi ja tulkitsee ajoittain ohjattuna kasvualustan viljelykuntoa

tekee ajoittain ohjattuna tarvittavat kasvualustan viljelykuntoa ylläpitävät toimenpiteet
Valitun kasviryhmän viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöiden tekeminen

☒ tekee tuotantotavan mukaiset työt ja työhön liittyvät kirjaukset ajoittain ohjattuna
Tuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden käyttäminen sekä huoltaminen
☒
☐

käyttää koneita, laitteita ja työvälineitä turvallisesti tutuissa työtilanteissa tarviten ajoittain ohjausta

☒
☒

tunnistaa työssään viljelykasveja

tekee ohjeiden mukaan koneiden päivittäiset huoltotyöt.
3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
Kasviryhmän kasvien tunnistaminen ja tiedon hankkiminen
etsii lisätietoja tuotantomenetelmistä, kauppakunnostamisesta sekä jatkojalostamisesta ajoittain
ohjattuna
Valitun kasviryhmän viljelytekniikan valitseminen

☒

huomioi viljelykasvin viljelyominaisuudet ja valitsee ohjauksen jälkeen tuotantomenetelmään
soveltuvan viljelytekniikan
Viljelyn kannattavuuden arvioiminen

☐ laskee tuotannon kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä asiantuntijan avulla
Laatu- ja ympäristöjärjestelmien noudattaminen
☒

noudattaa sääntöjä ja vaatimuksia ajoittain ohjattuna.
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu

☒
☒
☒

tunnistaa uuteen tilanteeseen liittyvän ongelman
selviytyy tutuista tilanteista työtehtävissään

tunnistaa työssään tietopohjaan perustuvia ratkaisuja
Vuorovaikutus ja yhteistyö
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☒
☒
☒
☒

toimii työyhteisön sääntöjen mukaan
toimii työyhteisön jäsenenä tutuissa vuorovaikutustilanteissa
pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja pyytää tarvittaessa apua

arvioi toimintaansa
Ammattietiikka

☒

toimii rehellisesti, vastuuntuntoisesti ja sovittujen käytänteiden mukaisesti tehdessään annettuja
työtehtäviä
Terveys, turvallisuus ja toimintakyvyn kehittäminen

☒
☒

noudattaa ohjauksen jälkeen työturvallisuusohjeita ja käyttää työkohtaisia suojavarusteita
pitää oman työympäristönsä siistinä.

Viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☐

käyttää ja huoltaa viherrakentamisen koneita ja laitteita (esim. traktori, kuormaaja, kaivukone,
maantiivistäjä, tärymuokkain, kuormaajan ja traktorin lisälaitteet)

☒

käyttää ja huoltaa viheralueiden ylläpidon koneita ja laitteita (esim. kiinteistötraktori
lisälaitteineen, ruohonleikkuri, siimaleikkuri, lehtipuhallin, raivaussaha, moottorisaha, pensasleikkuri)

☒
☒
☒
☒

lajitella jätteitä ja huolehtia kierrätyksestä
ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä
edistää kestävän kehityksen mukaisia työtapoja.

Arviointi
1. Työprosessin hallinta
Konetyön suunnittelu ja toteuttaminen viherrakentamisessa

☒

toteuttaa viherrakentamiseen tai ylläpitoon liittyviä koneellisia työtehtäviä tarviten ajoittain
ohjausta

☒

arvioi työnsä onnistumista
Koneiden huoltotöiden suunnittelu ja toteuttaminen viherrakentamisessa

☒

suunnittelee ja tekee koneiden huoltotöitä tutuissa työtilanteissa tarviten ajoittain ohjausta
Kestävällä tavalla toimiminen käytettäessä viheralan koneita ja laitteita

☐
☒
☒

huoltaa kalustoa säännöllisesti

☒
☒

käyttää koneita tutuissa työtilanteissa tarviten ajoittain ohjausta

☒

käyttää perustyövälineitä huoltokohteissa tarviten ajoittain ohjausta

kiinnittää huomiota energiatehokkaaseen koneen ajotapaan

lajittelee ja kierrättää ohjeiden mukaan syntyviä jätteitä sekä ottaa huomioon valinnoissaan
materiaalien, koneiden, välineiden ja menetelmien ympäristöystävällisyyden.
2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta
Koneiden ja laitteiden käyttäminen viheralan töissä
tekee työkohteen järjestely- ja viimeistelytöitä, tarviten ajoittain ohjausta
Viheralan työvälineiden ja materiaalien käyttö huoltotyössä
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☒ käsittelee jätemateriaaleja ohjeiden mukaisesti tutuissa tilanteissa tarviten ajoittain ohjausta.
3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
Käyttöohjekirjojen hyödyntäminen viheralan töissä
☒

toimii käyttöohjekirjojen ohjeiden mukaisesti tutuissa työtilanteissa tarviten ajoittain ohjausta
Huoltomateriaalien valinta viheralan koneita ja laitteita käytettäessä

☒

osaa alkuohjauksen jälkeen hakea tietoa huoltotöissä käytettävistä materiaaleista ja osaa valita
tutuissa työtilanteissa tarvitsemansa.
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu

☒

tunnistaa työtilanteeseen liittyvän ongelman
Vuorovaikutus ja yhteistyö

☒

toimii tutuissa vuorovaikutustilanteissa annettujen ohjeiden mukaan
Ammattietiikka

☒

noudattaa työaikoja ja työohjeita
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

☒

noudattaa työstä annettuja työsuojeluohjeita ja omaa tulityötaidot.

Viherrakentamisen kasvien käyttäminen pihasuunnittelussa
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒
☒
☐
☒
☒
☐
☐
☒

tunnistaa ja nimetä viheralueilla käytettäviä kasveja
etsiä tietoa kasveista ja niiden ominaisuuksista ja lajikohtaisesta hoidosta
suunnitella pienpihan tilanjaon, maastonmuotoilun, rakenteet, kasvillisuuden ja pintamateriaalit
valita pihan kasvit niiden ominaisuuksien ja kasvupaikkavaatimusten mukaan
laatia yleis- ja istutussuunnitelman sekä työselityksen
laatia suunnitelman kustannusarvion
neuvoa asiakasta kasvivalinnoissa ja kasvien hoidossa
noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.

Arviointi
1. Työprosessin hallinta
Suunnitelman laatiminen viheralueelle

☒
☒
☒

laatii ajoittain ohjattuna istutussuunnitelman
laatii ajoittain ohjattuna työselityksen ja kustannusarvion

huomioi joitakin asiakkaan toiveita piharakentamisen vihersuunnittelussa
Kestävän kehityksen mukainen pihasuunnitelman laatiminen

☒

suunnittelee ajoittain ohjattuna ekologisesti kestävän pienpihan sekä suosittelee asiakkaalle
pienemmän ympäristökuorman aiheuttavia tuotteita ja menetelmiä.
2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta
Pienpihan toimintojen suunnitteleminen

☒
☒

mitoittaa ja sijoittaa pihan toiminnot ajoittain ohjattuna
tekee alkuohjauksen jälkeen pihan yleissuunnitelman piirtämällä manuaalisesti
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☐ laatii alkuohjauksen jälkeen suunnitelma-asiakirjoja tietotekniikkaa hyödyntäen
Asiakkaan neuvominen
☐

neuvoo asiakasta kasvien ja materiaalien valinnassa ja niiden hoidossa lähdemateriaalin ja
ajoittaisen ohjauksen avulla.
3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
Kasvien tunnistaminen viheralueen yleis- tai istutussuunnitelman toteuttamista varten

☐

tunnistaa yleisimmät viheralueiden kasvit, nimeää ne suomalaisella ja tieteellisellä nimellä sekä etsii
lisätietoja niistä
Materiaalien käyttäminen viheralueella

☒

hyödyntää suunnitelmassa yleisimpiä viheralueilla käytettäviä materiaaleja
Viheralueen yleis- tai istutussuunnitelman piirtäminen

☐

noudattaa alkuohjauksen jälkeen pihasuunnitelmien laadintaohjeita ja käyttää oikeita merkintöjä
(symboleja)

☐

käyttää mittakaavaa alkuohjauksen jälkeen suunnittelussa
Kasvien ominaisuuksien huomioon ottaminen hoitotyössä

☒

tuntee yleisimpien kasvien ominaisuudet ja niiden lajinmukaisen hoidon lähdemateriaaliin
tukeutuen.
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu

☒ tunnistaa työtilanteeseen liittyvän ongelman
Vuorovaikutus ja yhteistyö
☒ toimii tutuissa vuorovaikutustilanteissa annettujen ohjeiden mukaan
Ammattietiikka
☒

noudattaa sovittuja aikatauluja.

Puuvartisten kasvien hoitaminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☒
☒

määrittää puuvartisten kasvien kasvukunnon ja laatia niille hoito-ohjeita

☒
☒
☒
☒

lajitella jätteitä ja huolehtia kierrätyksestä

leikata puita ja pensaita
istuttaa puuvartisia kasveja
kaataa puun ja raivata kasvillisuutta

käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita (mm. moottori- ja raivaussaha, henkilönostin,
oksasaha)
ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä
edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Arviointi
1. Työprosessin hallinta
Puuvartisten kasvien hoitotarpeen määritteleminen ja hoitotyön suunnitteleminen

☒

laatii puiden ja pensaiden hoito-ohjeita alkuohjauksen jälkeen
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Kasvien istutus- ja hoitotyön toteuttaminen

☒

istuttaa ja leikkaa puuvartisia kasveja annettujen työohjeiden mukaisesti
Kestävällä tavalla toimiminen puuvartisten kasvien hoidossa

☒
☒

leikkaa ohjeiden mukaan puuvartisia kasveja sekä käyttää kasvien hoidossa koneita ja laitteita

lajittelee ja kierrättää ohjeiden mukaan syntyviä jätteitä sekä ottaa huomioon valinnoissaan
materiaalien, koneiden, välineiden ja menetelmien ympäristöystävällisyyden.
2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta
Puuvartisten kasvien istuttaminen

☒

istuttaa kasvit ja tekee niille alkuohjauksen jälkeen tarpeen mukaiset tuennat, leikkaukset, kastelun
ja pinnanmuotoilun
Puuvartisten kasvien leikkaaminen

☒

leikkaa puita ja pensaita, tarviten ajoittain ohjausta
Koneiden ja laitteiden käyttö kasvien istutuksessa, hoidossa ja kaadossa

☒

käyttää koneita ja työvälineitä tutuissa työtilanteissa tarviten ajoittain ohjausta.
3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
Puuvartisten kasvien hoitoa ohjaavien määräysten ja ohjeiden noudattaminen

☒

toimii ohjattuna puuvartisten kasvien hoitoon ja kaatoon liittyvien määräysten ja ohjeiden
mukaisesti
Puuvartisten kasvien tunnistaminen

☒ tunnistaa viheralueiden yleisimmät puuvartiset kasvit kesäasuisena
Kasvituhoojien tunnistaminen ja hoitomenetelmän valinta
☐

tunnistaa joitain puuvartisten kasvien kasvintuhoojia ja valitsee hoitomenetelmän asiantuntijan
avustamana.
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu

☒

tunnistaa työtilanteeseen liittyvän ongelman
Vuorovaikutus ja yhteistyö

☒

toimii tutuissa vuorovaikutustilanteissa annettujen ohjeiden mukaan
Ammattietiikka

☒

noudattaa työaikoja
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

☒

noudattaa työstä annettuja työsuojeluohjeita

Vihersisustuskasvien istutus- ja huoltotyöt
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☒
☐
☒
☒

tunnistaa keskeisimmät vihersisustuskasvit ja niiden kasvupaikkavaatimukset
suunnitella viherkasvi-istutuksia
istuttaa ja huoltaa vihersisustuksessa käytettäviä kasveja
tunnistaa viherkasvien tuholaiset ja osaa torjua niitä
toimia asiakaspalvelutilanteissa
noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
ottaa huomioon työskentelyn turvallisuuden ja vastuullisuuden.

17

Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Arviointi
1. Työprosessin hallinta
Vihersisustusistutuksen ja huoltotöiden suunnitteleminen ja toteuttaminen

☒

sijoittaa alkuohjauksen jälkeen yleisimpiä vihersisustamisessa käytettäviä kasveja tilaan
kasvupaikkavaatimusten mukaisesti

☒
☒

toteuttaa alkuohjauksen jälkeen vihersisustusistutuksen suunnitelman mukaisesti turvallisesti

arvioi omaa työtään
Kestävällä tavalla toimiminen vihersisustustöissä

☒

noudattaa alkuohjauksen jälkeen vihersisustustöissä vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työja toimintatapoja

☒

lajittelee ja kierrättää ohjeiden mukaan syntyviä jätteitä sekä ottaa huomioon valinnoissaan
materiaalien, välineiden ja menetelmien ympäristöystävällisyyden.
2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta
Vihersisustussuunnitelman laatiminen

☒

laatii alkuohjauksen jälkeen vihersisustussuunnitelman
Vihersisustusistutusten tekeminen

☒
☒
☒

valitsee alkuohjauksen jälkeen ruukut tai istutusaltaat

☒
☒

kastelee, lannoittaa, siistii, tukee, multaa ja tekee kasvinsuojelutöitä alkuohjauksen jälkeen

valitsee alkuohjauksen jälkeen tarkoituksenmukaisen kasvualustan

istuttaa alkuohjauksen jälkeen vihersisustuskasveja istutusaltaaseen tai ruukkuun
Vihersisustuskasvien huoltotöiden tekeminen
huomioi alkuohjauksen jälkeen asiakastilan vaatimukset ja siivoaa jälkensä sekä lajittelee jätteet
Asiakkaiden palveleminen

☐ työskentelee vastuuntuntoisesti yrityksen tavoitteiden mukaisesti
Hinnoitteleminen
☐

laskee alkuohjauksen jälkeen vihersisustuksen ja huoltotyön arvonlisäverollisen hinnan noudattaen
annettuja hinnoitteluperiaatteita.
3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
Vihersisustuskasvien tunnistaminen

☒

tunnistaa keskeisimmät vihersisustuskasvit ja etsii lisätietoja kirjallisuutta apuna käyttäen
Vihersisustuskasvien viljelymenetelmien valitseminen

☒

hyödyntää multa-, vesi- ja puolihydroviljelyn menetelmiä ja osaa alkuohjauksen jälkeen valita
soveliaat kasvualustat, lannoitteet ja ruukut
Vihersisutuskasvien kasvintuhoojien tunnistaminen

☒

tunnistaa tavallisimmat vihersisustuskasvien kasvintuhoojat kirjallisuuden avulla.
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu

☒ ratkaisee usein toistuvat ongelmat viherkasvien huoltoon liittyvissä töissä
Vuorovaikutus ja yhteistyö
☒
☒

noudattaa työaikoja ja muita työyhteisön sääntöjä

toimii asiakkaat huomioiden vihersisustuskohteissa
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

☒

noudattaa alkuohjauksen jälkeen työturvallisuusohjeita ja käyttää työkohtaisia suojavarusteita sekä
työskentelee ergonomisesti.
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